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INHOUD
Afwijkingen van de algemeene spelregels. Overtollige
spelletters.
1.

De ou vóór d of t : koud, zout.

z. ei = ij : lei.
3. i = ie : liter.
4. auw, au
5. sck
6. g

=

=

~pauw,

paus.

s : mensck. De hoofdletter C.
che : bedrieglijk.

7. stJ, schf = sf : kistje, boschje. De letter x.
8. wr = vr : wreef.
9. -lijksch, -lingsch, -waartsch. De letter q.
10.
11.

IZ

Vreemde letterteekens.
Het alphabet.
en volgende: Leesstukjes met oefeningen.

Cl C Cl

DRUKK.

L.

BRAECKMANS, BRECHT.

MOEDERTAAL
AANVANKELIJKE GRAAD

Uitspraak. Spelling. Lezen. Schrij ven.
Eerste begrippen van practische Spraakkunst.
I.

ou
kou-de
zou-ten

koud
zout

1.
We moe-ten de ou-de lie-den eer-bie-digen. De ou-der-dom is eer-bied-waar-dig. In
de mou-te-rij maakt men mout. Mout is gerst,
die men eerst laat kie-men en daar-na dra-gen.
Met mout maakt men bier.
De jong~ens ver-rna-ken zich goed op den
tau-ter. Een tau-ter is een schom-mel.
Waa-rom is het in den Win-ter koud en
in den Zo-mer warm? De kou-de is hin-derlijk voor de jong~e plan-ten.
Weet ge wat een woud is?

-
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De spij-zen moe-ten ge-zou-ten wor-den.
Zout geeft den smaak aan de spij-zen.
Karel heeft een gou-den uur-werk.
In Jans werk wa-ren geen fou-ten.
On-ze bank is van hout ge-maakt.
Smout is ge-smal-ten vet. Men ge-bruikt
het in plaats van ba-ter.
We zou-den uit-gaan, in-dien het niet regen-de.
2.

Wat wij ge-brui-ken.

\tVie geeft u al-les, wat ge el-ken dag gebruikt?
's Mor-gens (r) bij het wak-ker wor-den ligt
ge in een warm bed-je met wit-te la-kens en
wol-Ien de-kens.
Ge staat op, trekt uw kou-sen (2) en broek
aan en maakt u ge-reed.
Daar-na neemt ge plaats aan de ta-fel. Bij
het on t-bijt ge- bruikt ge brood, boter, koffie,
melk.
Ver-vol-gens gaat ge naar de school. Hier
leert ge in boe-ken en schrijft ge met pen en
inkt in uw schrijfboek.
Als de school uit is, keert ge weer naar
het ouderlijk huis.
(I) Gebruik van weglatingsteeken en hoofdletter verklaren.
(2) Ook kous wordt met ou geschreven. Zie blz. 6, voetnoot.
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Wie geeft u dat huis, die meu-be-Ien, die
klee-ren, het voed-sel en het school-ge-rief ?
Uw ou-ders heb-ben dat al-Ie-maal gekocht met het geld, dat ze door hun werk
ge-won-nen heb-ben.
Wie maakt die voor-wer-pen? De am-bachtsHe-den. Zon-der deze zou-den we ar-moe-de
lijden.
3. ou-de, oud; mou-te-rij, mout; een touter; lou-ter; kou-de, koud; twee bou-ten, één
bout; twee wou-den, één woud; wij zou-ten,
ik zout; gou-den, goud; twee fou-ten, één fout;
hou-ten, hout; wij hou-den, ik houd; wij ~mou
ten, ik smout, het smout; stou-te, stout; de
schou-ten, de schout; ik zou-de, ik zou.

2.
ei = ij
lei
Eerst schreef ik met de gdf-fel op de lei.
De hen legt ei-e-ren. Ik eet ie-de-ren morgen een ei.
Mei is de vijf-de maand van 't jaar.
In onze wei-den ziet men schoon vee.
I.
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Langs de grach-ten staat de rei-ger op
hoo-ge pao-ten. N u v liegt hij weg.
Men slaat de pa-Ien in den grond met
een hei-blok. Men heit de pa-Ien in den
grond.
De boot ligt aan den stei-ger. Een steiger is een houten be-vloe-ring, die op pa-Ien
steunt.
De kra-men staan op het markt-plein.
Prei, sel-de-rij, wor-te-Jen en rapen ZIJn
groen-ten.
Ik heb. mijn vader bij het za-gen wat
ge-hal-pen. Ik heb een blein aan mijn vin-ger.
Den klei-nen vlll-ger noemt men ook
pink.
MijD zuster breit een kous (r).
2.

Mijn huis.

Ik woon in het huis van mijn ou-ders.
Dit huis is het ou-der-hk huis. MijD broeders en zus-ters be-wo-nen het-zelf-de huis.
Ik houd zeer veel van mijD huis.
Het is niet zeer groot, maar vrien-de-lijk.
De voor-ge-vel is wit, de ven-ster-Iui-ken groen
en de pan-nen rood.
(1) In het woord kous schrijft men ou, alhoewel er geen d of

t ep volgt.
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Van bin-nen is al-les rein en zin-de-lijk.
Be-ne-den heeft men het voor-ka-mer-tje,
het ach-ter-ka-mer-tje en de keu-ken.

Bo-ven op de slaap-ka-mers staan de
bed-den.
Bo-ven de slaap-ka-mers is een zol-der.
Van uit het dak-ven-ster kan ik o-ver de nabu-n-ge huizen het veld zien. De boer werkt
met het paard op den ak-ker en de koei-en
loo-pen in de wei-de.
On-der de keu-ken is een keI-der. Daar-in
lig-gen aard-ap-pe-Ien en ko-Ien.
Ach-ter het huis is een · klei-ne tuin.
In on-zen tuin kweekt va-der ro-zen, muurbloe-men, prei en sel-de-rij.
Mijn ou-ders be-min-nen ons zeer. Wij
ook be-min-nen hen uit gan-scher har-te.

8 3. Een ei, Mei, een teil, een lei, een
kei, een aard-bei, een wei-de, ik zei-de of
ik zei, een hei-blok, een stei-ger, een rei-ger,
prei, ik .brei, een blein, een plein, klein, ik
vlei, wij schei-den, wij sprei-den, schoon-heid,
braaf-heid, nie-tig-heid, zoe-tig-heid; ee-ner-lei,
twee-er-lei.

3.
•

•

1= Ie

Ii-ter
De win-ka-lier ge-bruikt een li-ter, om
ver-schil-Ien-de wa-ren te me-ten.
Het ki-Io is van ij-zer of ko-per.
Hoe-veel mi-nu-ten gaan er in één uur?
Een uur-werk heeft twee wij-zers : een uurwij-zer en een mi-nuut-wij-zer.
De ci-troe-nen en de si-naas-ap-pels komen uit de war-me stre-ken.
Waar-om hou-den ve-le hei-Hogen een
tak van een wit-te Ie-lie in de hand? De leli-ën(~) zijn schoo-ne bloe-men.
1.

(1) 't Gebruik van het deelteeken verklaren.
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Ma-ri-a (r), de Hei-li-ge maagd, is de moeder van Je-zus.
De braam-be-zi-ën (2) zijn zwart, als ze
flJpzlJn.
In wel-ke pro-vin-cie (= s) woont gij?
Die fa-bri-kant heeft twee fa-brie-ken.

Mijn Va-der-Iand.
Mijll land heet Bel-gi-ë (2). Ik woon in
Bel-gi-ë. Miill va-der en ffiijll groot-va-der
woon-den ook in dat land. Bel-g-ië is miill
va-der-land.
Brus-sel is de hoofd-stad van Bel-gi-ë.
Mijfi land is niet groot. Op den we-reldbol is het een klein drie-hoek-je, dat ik met
den top van ffiiill klein vinger-tje kan dek-ken.
Zie, hier ligt Bel-gië op den we-reld-bol.
Kent ge den naam van de vier aan-grenzen-de lan~den?
Drie van die lan-den zijn veel groo-ter dan
Bel-gi-ë. Het vier-de, N e-der-land, is maar een
klein beet-je groo-ter.
Er woont veel volk in Bel-gi-ë. De bevol-king van mijfi land is dicht. De Bel-gen
(I)
(2)

In Maria heeft de tweede lettergreep den klemtoon.·
Het gebruik van het deelteeken verklaren.
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Zijn werk-zaam en be-min-nen de vrij-heid.
Ik houd veel van mijll land, en zal mijll
best doen, om een goed Belg te wor-den.
3. De li-ter, het ki-Io, een mi-nuut, een
mi-nis-ter, Ja-nu-a-ri, Fe-bru-a-ri, Ju-ni, Ju-li,
een si-naas-appel, een ci-troen (= s); Ma-ri-a,
een le-lie, twee le-li-ën (r), een be-zie, twee
be-zi-ën; een pro-vin-cie (= s), ne-gen provin-ci-ën; een fa-briek, twee fa-brie-ken, een
fa-bri-kant; de mu-ziek, een mu-zi-kant.

4.
auw, au.
Pauw, Paus
r. De mouw van miill jas is te nauw.
Wil-Iem durft 's a-vonds (2) al-leen niet
bui-ten-gaan. Hij is be-nauwd.
In den Zo-mer zijn de plan-ten 's morgens (2) met dauw be-dekt.
De pauw heeft prach-ti-ge ve-de-ren.
(I)

(2)

Het gebruik van 't deelteeken verklaren.
Het gebruik van 't weglatingsteeken verklaren.

II

De leeuw heeft stcr-ke en scher-pe klauwen.
Er zijn wit-te en blau-we druiven.
In den Win-ter ko-men ve-Ie da-gen, dat
we de zon niet zien. Dan is de lucht grauw.
De wenk-brau-wen hóu-den de zweetdrop-pels tegen, die in de oa-gen zou-den loa-pen.
De saus geeft den smaak aan de spij-zen.
De Paus, Pi-us de Tien-de, was het hoofd
der Ka-tho-lie-ke (= t) Kerk.
De lau-rier is een sier-boom. De bla-de-rell
er van wor-den bij het be-rei-den van sausen ge-bruikt. Ze ge-ven aan de-ze een aange-na-men smaak.
Hong~er is de bes-te saus.

2.

De Maan-den.

Het jaar telt twaalf maan-den.
De na-men van die twaalf maan-den zIJn:
Ja-nu-a-ri, Fe-bru-a-ri; Maart, A-pril, Mei,
Ju-ni, Juli, Au-gus-tus, Sep-tem-ber, Oc-tober (= k), No-vem-ber, De-cem-ber (= s).
Ja-nu-a-ri is de eer-ste maand; De-cember de laat-ste. Die twee maan-den heb-ben
bei-de één en der-tig da-gen.
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De twee-de. maand, Fe-bru-a-ri, heeft acht
en twin-tig da-gen en heet daar-om de kor-te
maand. Ie-der vier jaar heeft Fe-bru-a-ri negen en twin-tig da-gen. Dit jaar noemt men
schrik-kel-j aar.
De o-ve-ri-ge maan-den be-vat-ten één en
der-tig of der-tig da-gen: Maart, Mei, J u-li,
Au-gus-tus, Oc-tober één en der-tig; A-pril,
Ju-ni, Sep-tem-ber en No-vem-ber der-tig.
3. Nauw, be-nauwd; lauw-te, lauw-heid;
de dauw, het dauwt; de pauw, ·de pau-win;
rauw, rauw-heid; gauw, een gauw-dief; flauw,
flauw-te, flauw-heid; één klauw, twee klau-wen;
een snauw; blauw, blau-we, blauw-heid; ik
knauw, wij knau-wen; ik ·krauw, wij krau-wen ;
grauw, grau-we; lau-wer-krans; de wenk-brauw.
De· saus, de paus, de lau-rier, ik klau-ter.

5.
sch =s

mensen

men-senen

1.
Wij dra-gen on-ze boe-ken in een taseh.
De leer-ling heeft een boe-ken-tasch.
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De visch leeft in het wa-ter. Kent gIJ den
naam van ee-ni-ge vis-schen?
De esch is een boom. Het hout van den
es-sche- boom is zeer taai.
De eik en de beuk zijn de twee voornaam-ste boo-men van on-ze bos-schen.
De mus-schen blij-ven het hee-le jaar in
on-ze stre-ken.
De boer dorscht het ko-ren in de schuur.
Het vleesch van de koe en van het schaap
is een krach tig voed-sel.
De wind ruischt door de bla-de-ren.
Pa-schen is een groo-te feest-dag in de
Ka-tho-lie-ke Kerk. Op dien dag viert men
de ver-rij-ze-nis van Je-zus Chris-tus (=
In on-ze klas-se lee-ren wij het Bel-gisch
volks-lied zin-gen.

kr

2.

Am-bach-ten.

De met-se-Iaar met-selt. Hij legt de grondves-ten van het huis en bouwt de mu-ren.
Daar-toe ge-bruikt hij stee-nen en mor-tel. De
knecht maakt de mor-tel en brengt de stee-nen
aan.
De tim-mer-man legt de bal-ken en zet de
kap op het huis.
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De schrijn-wer-ker maakt de ven-sters en
de deu-ren.
De gla-zen-ma-ker zet de rui-teIl in .
De lood-gie-ter be-legt de dak-goot van
bin-nen met zink. Langs een buis loopt het
wa-ter van de goot in den re-gen-put. De loodgie-ter zorgt ook voor de pomp, waar-mee het
wa-ter uit den put wordt ge-trok-ken.
De slo-ten-ma-ker heeft de slo-ten en de
sleu-tels gemaakt.
De vloer-wer-ker legt den vloer in de gang
en de keu-ken.
De schil-der verft het hout-werk en de
pla-fonds.
De be-han-ger be-plakt de mu-ren met
pa-pier.

13
13
Ve-Ie werk-lie-den hel-pen dus mee, om
een huis te bou-wen. Al-Ien wer-ken on-der
het toe-zicht van een aan-ne-mer (r) of een
bouw-kun-di-ge.
Wie een goed hand-werk of am-bacht kent,
ver-dient o-ver-al Zij n brood en wordt al-om
ge-acht.
Ik wil een flink am-bachts-man wor-den.
Daar-om zal ik goed lee-ren in de school.
3. Één tasch, twee tas-schen; rasch, rassche; ik wasch mij, wij was-schen ons; malsch,
mal-sche; barsch, bar-sche; een esch, een essche- boom; ik lesch, wij
les-schen; versch,
ver-sche; de disch, op-dis-schen; één visch, twee
vis-schen; ik dorsch, wij dor-schen; één bosch,
twee bos-schen; één musch, twee mus-schen;
o-ver-zeesch, o-ver-zee-sche; steedsch, steed-sche;
het vleesch; boersch, boer-sche;· krij-schen; hijschen; ik wiesch, WIJ wie-schen; rui -schen ;
Pa-schen.
Brus-selsch,
Gentsch,
N e-der-landsch,
Vlaamsch, Fransch, Duitsch, Duitsch-Iand, Engelsch, Bcl-gisch.

(1) Aannemen, en bijgevolg aannemer, wordt met twee n geschreven, daar het bestaat uit aan en nemen. Zie 4e boekje, bladz. 19,
voetnoot.

16

6.
be-drieg-lijk (g = che)
Kin-de-ren, weest steeds (1) be-leefd
en wel-voeg-lijk.
Blijft on-ze aar-de on-be-weeg-lijk in de
ruim-te?
In de Lente drij-ven ont-zag-lij~ke ijs-bergen in de noor-de-lij-ke zee-ën (2).
In den Zo-mer kan de hit-te soms ondraag-lijk zijn.
De schijn is be-drieg-lijk.
In den Win-ter is de toe-stand van de
ar-men dik-wijls be-klaag-lijk.
1.

2.

Wa-ter.

Waar treft men het wa-ter niet aan?
Het be-dekt de drie vier-den van on-zen
aard-bol; het stroomt door be-ken en ri-vie-ren.
Het loopt on-der den vorm van bloed in
de a-de-ren van mensch en dier. Langs fijne
bui~sjes klimt het in den stam der plan-ten op
en voedt er blad, bloem en vrucht.
(1) Alhoewel men t hoort, schrijft men d. Steeds komt van stad.
(2) Gebruik van het deelteeken verklaren.
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Zon-d,er wa-ter geen Ie-ven.
In de stre-ken, waar het wa-ter ont-breekt,
groeit geen plant, leeft geen dier, treft men
geen mensch aan.
Zon-der wa-ter zou on-ze aar-de een doo-de
bol zijn, een uit-ge-strek-te dor-re woes-tijn.
Het wa-ter be-wijst den mensch al-Ier-lei
dien-sten.
\Vij wa~schen ons met wa-ter, rei-ni-gen
er me-de ons huis en on-ze klee-ren. Met water les-schen wij on-zen dorst: zui-ver of onder den vorm van kof-tie, thee en bier ge-bruiken wij het als drank.
Als een last-dier draagt het de sche-pen op
zijn rug. Door het vuur in stoom om-ge-zet,
zet het on-ze rna-eh i-nes (= sj) in beweging.
Wa-ter (Vervolg).

Wat een ge-daan-ten neemt het wa-ter niet
aan!
Door de kou-de be-vriest het en legt zich
als een kris-tal-Ien brug o-ver vij-ver en beek.
Als re-gen, sneeuw of ha-gel valt het van
den he-meI op de aar-de.
On-zicht-baar stijgt het door de warm-te
als damp in de hoog-te en vormt bo-ven ons
Moedertaal, E. A. en H. A., Vijfde boekje, 1917.
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hoofd de wol-ken, die met de win-den heeJil
en weer ge-dre-ven. wor-den.
Het wa-ter in Zijn ver-schil-Ien-de ge-daan-ten
geeft Ie-ven en schoon-heid aan het land-schap.
Hoe aan-ge-naam is het kla-te-rend beek-je!
Hoe aan-trek-ke-lijk de ri-vier met h""r talrij-ke boot-jes en sche-pen! Hoe mooi en te-vens
ge-zond de win-ter met ijs en sneeuw! Hoe
prach-tig is het veld 's mor-gens, wan-neer de
op-ko-men-de zon schit-tert in de dui-zen-den
dauw-drop-pels, waar-me-de struik, plant en
bloem be-dekt zijn!
Het wa-ter is een kos-te-lij-ke schat. Daarom. heeft de Schep-per in zijn al-wijs-heid het
wa-te.r in groo-te hoe-veel-heid o-ver de aar-de
ver-spreid. Maar eerst, wan-neer de mensch
het mist, kent hij er de vol-Ie waar-de van.
3. Werk-tuig-lijk, voeg-lijk, bij-voeg-lijk,
wel-voeg-lijk,
be-weeg-lijk,
on- be-weeg-lijk,
ont-zag-lijk, on-zeg-lijk, be-haag-lijk, on-beftaag-liJk, heug-lijk, on-heu~-lijk, draag-lijk,
on-draag-lijk, be-drieg-lijk, be·klaag-lijk, walglijk, on-oog-lijk.

19

7.
stj, schj = sj
kistje

boscnje

Hen-drik heeft thuis een kastje voor
Zijn boe-ken. Va-der heeft h~m dat kastje gege-ven, om-dat hij zoo goed leert.
In de haag van on-zen tuin weet ik twee
nestjes. Ik kijk er ie-de-ren dag eens naar.
In het bosehje ach-ter on-zen tuin zijn
ve-Ie nestjes in de boo-mep en de strui-ken.
Wil-Iem heeft een goud-visehje. ZijD moeI.

der bracht het

hem

mee in een bo-kaal.

Op Ziil1 ver-jaar-dag heb-ben we Va-der
.een kistje si-ga-ren ge-sehon-ken.
Gis-te-ren vond ik voor on-ze deur een
musehje, dat niet vlie-gen kon. Waar-schijn-lijk
was het uit het nest ge-val-Ien. Wat heb ik er
mee ge-daan, denkt ge? .
2.

In het Bosch.

N iet ver van 'ons dorp ligt een boseh of
lie-ver een boseItje, want het is niet zeer groot.
Ver-Ie-den Don-der-dag ben ik met twee
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van mijll mak-kers, \A/al-ter en Frank, naar
't bosch gegaan.
Hoe koel was het on-der de groe-ne kruinen van de hoa-ge boa-men!
Wij lei-den ons neer op het zachte mos,
in de scha-duw van een dikken ei-ke-boom
en rust-ten eerst wat uit.
Alles was stil, zoo stil, dat we in het begin roer-loos bIe-ven luis-te-ren. Een vo-gel-tje
bo-ven ons hoofd zong een mooi lied-je. Heel
in de verte hoorden we van tijd tot tijd het
rinkinkend ge-luid van den smids-ha-mer op
het aam-beeld (I). Dit was het ee-nige, dat aan
men-schen' deed den-ken.
'Wel-dra ech-ter be-gon ons die rust te
ver-ve-len.
(I J Men schrijft ook aanbeeld.

2I
« WiJlen we ver-stopper-tje spe-Ien? » vroeg
Walter (I).
Frank en ik wa-ren te-vre-den. De tijd
ver-liep snel. We merk-ten aan de da-Ien-de
zon, dat het reeds laat moest zijn.
We staak-ten het spel en trokken ver-moeid
huis-waarts.
Wat smaak-te dien a-vond het e-ten lekker!
Dien nacht droom-de ik van dikke boo-men
en jongens, die duiker-tje-weg speelden.

3. Een tasch, een taschje; een kast, een
kastje; een wasch, een waschje; een gast, een
gastj~; een esch, een eschje; een nest, een nestje;
een best, een bestje ; een vest, een vestje; een
flesch, een fleschje; een kist, een kistje; een
visch, een vischje; een wisch, een wischje; een
bosch, een boschje; een musch, een muschje;
een leest, een leestje ; een keest, een keestje ;
een beest, een beestje; een geest, een geestje.

(1) 't Gebruik nn de aanhalinpteekens verklaren.

--'-
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8.

wr=vr
wreef
I. De wreef is het bo-ven-ste deel van
den voet.
Een schip, dat niet meer dienen kan, is
een wrak.
Die pruim heeft een wrangen smaak; ZIJ
is niet rijp.
Een goede Christen (= k) wreekt zich
niet. Hij oefent geen wraak. Hij vergeeft het
kwaad, dat hem is aangedaan.
\Vie een slechte daad pleegt, wordt door
de wroeging van Zijl1 ge-we-ten ge-straft.
Het zwijn wroet met Zijl1 snoet de aarde om.
Moeder wringt de wasch uit.
Ik heb een wrong sa-jet voor Moe-der
mee-ge- bracht.
De tijger is een wreed dier.
Door de warm-te wrongelt de melk.
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2.

Het Paard.

Het paard is een der schoonste en · nuttigste dieren.
Ziill pooten zijn slank,. ge-spierd en veerkrachtig. Bij het loopen ra-ken Zijll hoeven
nauwe-lijks den grond aan. Hoor eens, hoe
de harde grond dreunt en zingt, wanneer het
vlugge paard er o-ver draaft.
Zijll sier-hike hals is be-kleed met ma-nen,
golvend in den wind. Zijll lichaam is ge-drongen; Ziill kop, maar voor-al Ziill oogen) vol
Ie-ven èn vuur.
Het paard is ver-standig en heeft een tr.ouW
ge-heugen .
Het is ge-hecht aan ZijO meester, aan hof
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en erf. Het is ge-voelig voor pronk en muziek en laat zich ge-willig .lei-den.
Wat al diensten ver-richt het paard niet!
Het draagt den ruiter op Zijn rug.
Het helpt den land-man bij het be-werken van Ziill land en bij het inza-me-Ien van
den oogst.
Het trekt de zwaar-ge-Ia-den karren en wagens van den voer-man en den koop-man.
Het ver-voert de menschen in rij-tuigen van
de eene plaats naar de andere.
Wel mag de mens eh God danken 'voor dat
koste-lijk geschenk. Wel mag hij dat schoon en
ver-standig beest, dat hem zoo trouw ter zijde
staat, lief-hebben en met zacht-heid be-hande-Ien.

3. De wraak; een wrak; wrang, wij
wra-ken; een wrat; wreed; een wreedaard; de wreef; wij wre-ken; wre-ve-lig;
wriemelen; ik wrijf; wrikke-Ien; ik wring;
wroeging; wroegen;
wroeten; de wrok;
wringen; een wrong een wrongel; wronge-Ien.
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9.
-lijks, -lijkSCh; -Imgs, -Imgsch;
-waarts, -waartseh.
jaar-lijks
jaar-Iijksch
zij-de-lings
zij-de-lingsch
voor-waarts voor-waartsch
Ik sta da-ge-lijks om ze-ven uur op.
Ik bid da-ge-lijks en zeg dan in mijn ge-bed:
Onze Va-der, geef ons he-den ons dagelijksch
brood.
Jaarlijks heeft er een prijs-uit-deeling in
onze school plaats. En in de uwe? De jaarlijksche prijs-uit-deeling geschiedt in Au-gus-tus.
In den Zo-mer gaan we we-ke-Jijks tweemaal naar bui-ten wandelen : den Donder-dag
en den Zondag. De werkman wordt we-kelijks be-taald. De bra-ve werkman geeft Zijll
we-ke-lijksch loon aan Zijll vrouw.
Een rij-tuig kwam in volle vaart door de
straat ge-:re-den. lVlim broer sprong zij-de-lings
uit den weg. Door dien zij-de-lingschen sprong
werd hij niet om-ver-ge-re-den.
I.

-
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Jantje zat schrij-de-lings op hét paard van
den melk-boer, trotsch als ze-"ven. In die schrijde-lingsche hou-ding bleef hij eenige mi-nu-ten
zitten.
Het ge-span ging aehter-waarts de poort
binnen. In dien achter-waartscken gang liep
het rij-tuig te-gen den schutpaal.
De .ballon gaat eerst op-waarts en daar-na
neer-waarts. De opwaartsche be-we-ging heeft
een half uur ge-duurd.
Een bijtje lag in 't wa-ter te spartelen.
Ver-geefs deed het moei-te, om er uit te gera-ken. Na die ver-geefsche moeite wat aanschouwd te hebben, stak ik het een takje toe :
het kroop er op en was ge-red.

2.

De vier Hoofdbewerkingen.

De sa-men-telling, de af-trekking, de verme-nig-vul-di-ging en de deeling zijn d~ vier
hoofd-be-werkingen.
Twee, vijftien en een en twintig is acht
en dertig. Acht en dertig is de som van de
drie ge-tallen.
Vijf en veertig min zeven en twintig is
achttien. Het eerste ge-tal (45) heet het af-trek-
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tal, het twee-de (27) de af-trekker, en het derde
( 18) de rest.
Zes-maal ze-ven of ze-ven ver-me-nig-vuldigd met zes is twee en veer-tig. In de-ze verme-nig-vul-di-ging is ze-ven het ver-me-nig-vuldig-tal, zes de ver-me-nig-vul-di-ger en twee en
veertig het product (= k).
.
De pro-duc-ten (= k) van de ver-me-nigvul-di-gingen der tien eerste ge-tallen met één,
twee, drie, enz. (1) tot tien moet de leer-lillg
goed van' buiten kennen, wil hij vlug re-kenen. Die pro-ducten vor-men de ta-fel van verme-nig-vul-di-ging.
Vier en vijftig ge-deeld door zes is ne-gen.
Ne-gen is het quo-tiënt (k, s) (2) van de
dee-ling. Vier en vijftig (54) is het deel-tal;
zes is de deeler.
3. Da-ge-lijks, da-ge-lijksch; we-ke-lijks,
we-ke-lijksch; jaar-lijks, jaar-lijksch; maan-delijks, maan-de-lijksch; twee-maan-de-lijks, tweemaan-de-lijksch; drie-jaar-lijks, drie-jaar-lijksch.
Zij-de-lings, zij-de-lingsch; rug ge-lings, rugge-lingsch; schrij-de-lings, schrij-de-lingsch.
Voor-waarts, voor-waartsch; he-mel-waarts,
(1)

(2)

De afkorting en het gebruik van de punt verklaren.
He! gebruik van het deelteeken verklaren.
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he-m61-waartsch; ach-ter-waarts, ach-ter- waartseh;
op-waarts, op-waartsch.
Recht-streeks, recht-streeksch; ver-geefs, vergeefsch.

10.

I. De Ii-ter heeft den vorm van een rol
of cy-linder (= sie).
Ja-kob begaf zich met Zijll ge-hee-le fa-mihe (= ie) naar E-gyp-te (= i), waar Zijll
zoon Jo-zef onder-ko-ning was.
De Hei-lige Drie-vul-dig-heid is een myste-rie (= i).
Een de-ca-me-ter (= k) is tien me-ter;
een de-ci-me-ter (= sie) is het tien-de van
den meter.
Een hec-to-li-ter (= k, ie) is honderd
U-ter. Een cen-ti-li-ter (s, ie, ie) is het
honderdst~ van den li-ter.

-
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In een jaar ko-men drie va-ean-ties (= k,
s) : de va-ean-tie van Kerst-dag, die van Paschen en de groote va-ean-tie.
Er zijn twee na-ti-o-na-Ie (= s) feest-dagen in ons land : het naam-feest van den Koning en de ver-ja-ring van de in-hul-di-ging
van on-zen eersten Ko-ning.
Als ik groot ben, krijg ik een zak-uurwerk of hor-Io-ge (= Zj).
Een ho-tel is een huis, waar men gas-ten
lo-geert (zj) of waar men lo-ge-ment (zj)
kan vinden_
De christen (= k) gelooft in Je-zusChris-tus (= k).
Chris-ti,.na (= k, ie), Chris-toffel (= k),
A-lexander (= ks), Fe-lix (= ks), Xa-ve-ri-us
(= ks, ie), So-phie (= f), Tho-mas (= t),
The-o-door (= t), Quin-ten (=kw) zijn voorna-men.
Fox (= ks) is de naam van mijn hond.
\Vij hebben ons portret la-ten ma-ken bij
den pho-to-graaf (= f).
Het quo-ti-ënt (= k, s, ie) is de uit-komst
van een dee-ling.
Ka-rel, on-ze buurman, was mijn va-der
tien frank schul-dig. Hij heeft ze de-zen mor-
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gen be-taald en mijn vader heeft hem een
qui-tan-tie (kw, ie, s) ge-schre-ven.
In onze klasse hangt een warmte-me-ter
of ther-mo-me-ter (= t).
2.

Een koste-lijk Kruidje.

Twee meisjes, So-phie (= f) en Ma-ri-a (I),
gingen naar de stad en ieder droeg een zwaren korf fruit aan den arm.
So-phie morde en zuchtte ge-du-rig; Mari-a in-te-gen-deel lachte en scherts-te.
Sophie zeide : « Wat doet u toch lachen?
L~w korf is immers zoo zwaar als de mijne,
en ge zijt niet sterker dan ik. » (2)
Maria sprak : « Ik heb een ze-ker kruid
op mijll last ge-leid; vandaar dat ik hem
nau-we-lijks voel. »
(e Ei, » riep Sophie, « dat moet een kostelijk kruid zijn! Ik zou er ook mijn last mee
willen verlichten. Zeg mij toch, hoe het heet! »
Maria antwoordde: « Het kostelijk kruidje,
dat alle zwa-rig-heid licht maakt, heet - geduld. » (3)
(Naar eH. VON SCHMID.)
Klemtoon op de tweede lettergrel'p.
en gebruik van het aanhalingsteeken verklaren.
(3) Beteekenis en gebruik van de lange rust verklolren.

(1)

(2)

Beteek~nis

-

3r

-

Vreemde Woorden.
3. Cy-linder (= s, ie), E-gyp-te (= i),
rnys-te-rie (= i).
De-ca-mc-ter (= k), de-ci-me-ter (= s,
ie) ,
hec-to-li-ter
(= k, ie),
cen-ti-li-ter
(= s, ie, ie).
Va-can-tie (= k, s), na-tie (= s), nati-o-naal (= s, ie).
Hor-Io- ge) (= zj), lo-ge-rnent (= zj), regi-ment (= zj).
Chris-tus
(= k),
chris-ten
(= k),
Chris-tÏ-na
(= k, ie),
Chris-toffel (= k).
A-Iexan-der (= ks), Fox (= ks), Felix (= ks).
Xa-ve-ri-us (= ks,. ie).
So-phie (= f), pho-to-graaf (= f).
Tho-mas
(= t),
The-o-door
(= t),
Ber-tha (= t), ther-rno-me-ter (= t).
Quin-ten
(= kw),
quo-tiënt
(= k,
s, ie}, qui-tan-tie (= kw, ie, s).
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11.
Het Al-pha-bet (= f)

(r).

Kleine letters •• a, b, c, d, e,
. •
f, g, h, I, ), k, I, m, D, 0, p,
q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
Hoofdletters •• A, B, C, D, E,
P, 0, H, I, J, K, L, M, N,
0, p, Q, R, s, T, U, V, W,
X, y, z.
De Dag.·

Wanneer de zon op-komt. en het klaar
wordt, zeggen de menschen : de dag begint.
En wanneer de zon onder-gaat, zeggen ze :
de nacht begint; de dag is voorbij.
De dag is alzoo de tijd tusschen zons-opgang en zons-ondergang.
In den Zo-mer zijn de cia-gen langer dan
de nachten ~n in dèn Winter korter.
Een dag is ook nog een nacht en een dag
samen. Het woord dag heeft die beteekenis in :
(I)

In alphabet valt de klemtoon op de eerste lettergreep.
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er zijn ze-ven da-gen in een week; de M aandag is de eerste, çle Zondag is de laat-ste da~'
van de week.
Zoo'n (r) dag telt vier en twintig u-ren.
Van midder-nacht tot middag zijn er twaalf
u-ren en van middag tot midder-nacht weer
twaalf u-ren.
Op onze uur-werken zijn maar twaalf u-ren
afgebeeld. De kleine wijzer of de uur-wijzer
gaat twee-maal rond in vier en twintig u-ren:
een eer-ste maal van midder-nacht tot middag
en een tweede maal van middag tot middernacht.
Als men dus zegt : het is twee uur, moet
men er bij voegen, of het na midder-nacht of
na middag is. Zoo ook, als men zegt: hel
is acht uur, kan het acht uur na midder-nacht,
dus 's morgens, of acht uur na-middag, dus
's avonds, zijn.
Vve gaan naar school 's morgens om acht
uur. We nemen 's middags het middag-maal.
Te twee uur zij n we weer in school en om
vijf uur weer te huis. 's Avonds om acht uur
gaan we sla-pen en staan des anderen daags
om zes uur 's morgens op.
Zoo hebben we ieder uur iets te doen en
gaat de tijd snel en aan-gen aam voorbij.
(I)

Gebruik van 't weglatingsteeken verklaren.
E. A. en H. A., Moedertaal, vijfde boekje. 1917.

3
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12.
De slimme Muis.

Een muis kwam uit haar hol en zag een
val. « A-ha,}) (I) zei ze, « daar staat een val!
Die slimme men-schen! Daar stellen ze met
drie houtjes een zwaren tichel-steen recht, en
aan een der houtjes ste-ken ze een stukje spek.
Dat noemen ze dan een muizen-val. Ja, zoo
wij muisjes niet slimmer wa-ren! We we ten
het wel : wanneer men het spek wil op-e-ten,
paf! dan valt de steen neer en slaat den snoeper dood. Neen, neen, ik ken hun list!»
« Maar, » ging het muisje voort, « er aan
rieken, mag men wel; door het bloote rieken
kan de val niet toe-~laan. En ik riek het spek
toch zoo gaarn! ;)
Het liep onder de val en rook aan het
spek. De val stond echter heel losjes en nauwelijks kwam het ,met Zijn n('usje er tegen,
of paf! daar viel de steen neer en het snoepgra-ge muisje was verpletterd.
Wanneer ge uw lust nil t heel en al kunt
o-ver-winnen, zoo brengt ze u' nog altijd in gevaar.
(I) De beteekenis en het gebruik van de aanhallngsteekens vertiaren.
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OEFENINGEN.

1. Schrijf de naamwoorden uit het stukje en plaats
er de of het (lidwoord) voor.
2. Stel achter de enkelvoudige naamwoorden de
letter E. en achter de meervoudige de letter M.
3. Schrijf nevens de enkelvoudige naamwoorden het
meervoud en nevens de meervoudige het enkelvoud.

4.

Maak met de enkelvoudige naamwoorden een

zinnetje.

5. Vervang het enkelvoudig naamwoord door een
voornaamwoord.
6. Zeg in een klein zinnetje, hoe ieder der volgende dingen is : de muis, het hol, de val, de menseh,
het spek, het neusje.
7. Zet het hoedanigheidswoord van de voorgaande
zinnetjes vóór het naamwoord.
Voorbeeld : De muis is klein. De kleine muis.

8.

Schrijf de werkwoordeh onder elkander.

9. Schrijf nevens de werkwoorden, in een tweede
kolom, den noemvorm.
10. Schrijf in een derde kolom den eersten persoon
enkelvoud van den verleden tijd.

11. Schrijf in een vierde kolom het verleden deelwoord.

12. Vervoeg het werkw. rieken in den tegenwoordigen tijd. Maak met iederen persoon een verschillend
yolzinnetje.
13.

Idem met het werkwoord vallen.
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14.

Idem met het werkwoord kennen.

15.

Idem met het werkwoord stellen.

16. Vervoeg het werkwoord stellen in den verleden tijd. Maak een verschillend voJzinnetje met iederen
persoon.

13.
Onze Klasse.

Onze klasse is tien meter breed en z€s en
een halven meter diep.
Ze wordt door vier mu-ren begrensd. Die
vier muren zijn : de noorder-muur, de zuidermuur, de ooster-muur en de wester-muur.
In den oostermuur zijn er twee vensters.
In den westermuur zijn er ook twee vensters.
Dit maakt sa-men vier vensters. Ieder venster
is twee meter breed.
Langs die vier vensters komt er licht in
de klasse.
Wanneer we op de speel-plaats zijn, worden de vensters o-pen-gezet. Waarom? Om de
versche en gezonde lucht toe te la-ten de plaats
in te ne-men van de be-dorven lucht.
In den zuidermuur is er een deur. Langs
de deur gaan wij in of uit. De deur is één
me-ter breed.
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In den noordermuur is ,er noch venster
noch deur. Een lang zwart bord hangt er tegen. Op dat bord schrijft, re-kent en teekent de
onder-wijzer. De leerling komt ook soms voor
dat bord, om er iets op te schrijven of te Ie-zen.
Om aan dit bord. te ko-men, moet men
een tre-de op-stappen. Op die trede staat de
lesse-naar van den onderwijzer.
Vóór die trede, in de klasse, zitten de
leerlingen op banken, voorzien van een lessenaar.
Ze kijken naar den onder-wijzer en het
lange bord.
Onze klasse wordt in den Winter verwarmd
door buizen met warme . lucht er in. Die buizen noemt men ver-warmings-buizen.
Wij hebben het grondplan van onze klasse
geteekend.
OEFENINGEN.

1. Zoek vijf woorden met een korte a. Voorbeeld:
lts.

2. Zoek vijf woorden met e~n lange a. Voorbeeld:
kaas.
3. Verleng de volgende woorden, zoodat de lange
a in een open lettergreep staat: één naam, één maat, één
paal, een kaal hoofd, één raap, een jaar, één vaas,
een waar woord, één haas, ik maak mijn werk, ik
slaap ... , ik spaar ... , een braaf kind, ik graaf een put.
Voorbeeld : éen naam; twee na-men.
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4. Hoe schrijft men d~ lange a 10 een gesloten
lettergreep?
Hoe schrijft men de lange a in een open lettergreep?
Korte en lange a. (I)
In as, nam, kas, stal, plat hoor ik een korte a.
In naam, maat, paal, kaal, spaar, na-men, ma-ten,
pa-len, ka Ie, sparen hoor ik een lange a.
In naam, maat, paal, kaal, spaar staat die lange
a in een gesloten lettergreep.
In na-men, ma-ten, pa-len, ka-Ie, spa-ren staat de
lange a in een open lettergreep.

Regel. - In een gesloten lettergreep schrijft men
de lange a dubbel.
In een open lettergreep schrijft men de lange a enkel.
5. Hoe spreekt men de a uit in de volgende
woorden: ik vaar, wij va-ren, ik staak, wij 3ta-ken.,
één kraam, veel kra-men.?
Waarom?

14.
De twee Geiten.

Twee geiten ontmoetten elkandèr op een
smal brugje, dat o-ver een diepe beek lag.
Beide wilden er over in tegen-o-ver-gestelden zin.
(1) De onderwijzer weze er op bedacht, dat die twee klanken quali-

tatief van elkander verschillen. Deze opmerking geldt ook voor de zgn.
laRge en korte u, e en o. Zie onze Ned.erlandsche Spraakkunst, blz. 7 en 8.
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«
«

Ga uit mijll weg! » zei de eerste.
Dat zou schoon zijn! » riep de andere

uit. « Ga gij terl,lg, en laat mij voortgaan; ik
was het eerst op de brug. »
« Wat valt u in? » sprak hierop de eerste.
« Ik ben zooveel ouder dan gij, zou ik voor
u wijken? Van ZijD leven niet! »
Alle twee bleven hardnekkig en wilden niet
voor elkander uit den weg gaan. En zoo kwam
het van woorden tot da-den. Ze hielden hun
ho-rens naar vo-ren en liepen toornig te-gen elkander in. Door den heftigen stoot echter verloren beide het evenwicht; ze stortten te
za-men over 't smalle brugje (I) in de diepe
(Ij 't Gebruik van het weglatingsteeken in 't smalle
klaren. Evenzoo het gebruik van de aanhalingsteekens.

brugje ver-
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beek, waaruit zij zich maar met de grootste
moeite konden redden.
Zoo gaat het met de eigen-zinnigen en
stijfhoofdigen .
OEFENINGEN.

1. Schrijf de naamwoorden uit het stukje in het
enkelvoud en plaats er een lidwoord voor.
2. Maak een zinnetje met ieder enkelvoudig naamwoord.
Vervang daarna dat naamwoord door een voornaamwoord.
3. Vervoeg het werkwoord ontmoeten in den tegenwoordigen tijd. Maak een verschillend zinnetje met
iederen persoon.

Korte en lange u.
l.

Zoek vijf woorden met korte u. Voorbeeld:

put.

2. Zoek vijf woorden met lange

u. Voorbeeld:

Vllur.

3. Zoek vijf woorden, waarin de lange II in een
gesloten lettergreep staat, en daarna vijf woorden, waarin
de lange II in een open lettergreep staat.
Voorbeeld: één mllllr, twee mll-ren.
4. Hoe schrijft men de lange II in een gesloten
lettergreep?
Hoe schrijft men de lange II in een open lettergreep?

Regei. -

4I

In een gesloten lettergreep schrijft men

de lange u dubbel.

In een open lettergreep schrijft men de lange
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enkel.

15.
Het Jaar.
Het jaar begint 'den eersten Januari. Dien
dag noemt men nieuwjaar. Op nieuwjaar
wenschen de menschen elkander veel geluk gedu-rende het nieuwe jaar.
Het jaar eindigt den één en dertigsten
De-cember. Dien dag noemt men oudejaar.
In een jaar zijn er twaalf maanden. Kunt
gij ze opnoemen?
Een jaar telt twee en vijftig we-ken en
één dag.
Wanneer nieuwjaar een Maandag is, zal
de eerste dag van iedere week een Maandag
en de laatste dag een Zondag zijn. De laatste
~ag van de twee }en vijftigste week zal dus
ook een Zondag zijn.
Daar er in een jaar twee en vijftig we-ken
en één dag zijn, zal de laatst~ dag van het
jaar een Maandag zijn.
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De eerste dag van het jaar was een Maandag, de laatste dag is ook een Maandag. Het
jaar begint en eindigt dus op een dag, die
denzelfden naam draagt.
Het volgende jaar zal met. een Dinsdag
beginnen en op een Dinsdag eindigen.
De eerste en de laatste dag van het derde
jaar zal een Woensdag zijn; enz.
Het schrikkeljaar echter bevat een dag meer
dan het gewo-ne jaar. Bijgevolg als een schrikkeljaar den Maandag begint, zal de laatste dag
van het j aar niet Maandag, maar wel een
Dinsdag zijn.
OEFENINGEN.

1. Geef den noemvorm van de werkwoorden aan.
2. Geef dery. ren persoon enkelvoud van den verleden tijd aan.
3. Geef het verleden deelwoord aan.
4. Vervoeg het werkwoord lellen: a) in den tegenwoordigen tijd; b) in den verleden tijd; c) in een
samengestelden tijd.
Maak met iederen persoon een verschillend volzinnetje.

Korte en lange e en o.
1.
mes.
2.
beek.

Zoek vijf woorden met een korte e. Voorbeeld :
Zoek vijf woorden met een lange e. Voorbeeld :
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3.

Zoek vijf woorden met een korte o. Voorbeeld:

4.
noot.

Zoek vijf woorden met een lange o. Voorbeeld:

kot.

5. Zoek vijf woorden, waarin een lange e in een
gesloten lettergreep staat; vijf woorden, waarin de e
IQ een open lettergreep staat.
6.

Zelfde oefening voor de lange o.

7. Hoe wordt de lange e en de lange 0 IQ een
gesloten letter:greep geschreven?
Hoe schrijft men die klanken in een open lettergreep?

Regel. - In een gesloten lettergreep schrijft men
de lange e en de lange q dubbel.
In een open lettergreep schrijft men de lange e en
de lange 0 enkel.
111

Opmerking. - In sommige woorden schrijft men
een open lettergreep twee e's of twee o's.
De tweede e en 0 is een overtollige letter.

8. Noem eenige dergelijke woorden (met scherplange e of 0).
9. Hoe schrijft men de lange a, u, e,
sloten en in open lettergrepen?

0

in ge-

REGEL. - In een gesloten lettergreep schrijft
men de lange klanken a, u, e, 0 DUBBEL.
In een open lettergreep schrijft men ze ENKEL.
Eenige woorden met lange e en 0 schrijft men in
een open lettergreep dubbel in plaats van enkel.
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16.
Het Mannetje in de Maan.

Voor o-veroude tijden ging eens een man
op een lieven zondagmorgen naar het woud.
Hij hakte er een dikken bundel hout af, wierp
den mutsaard op ZijD schouders en trok zoo
naar huis .
Onderweg ontmoette hem een vriendelijke
jonge man, die op Zijn best gekleed was en
blijkbaar naar de kerk ging.
Hij bleef even staan en sprak den man
met den mutsaard op de volgende manier toe:
« Weet ge niet, dat het Zondag is; dat de lieve
God den ze-venden dag rustte, na-dat hij he-meI
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en aarde gescha-pen had? Weet ge niet, dat
in Gods gebo-den geschre-ven staat : Wees ge-

dachtig, dat gij den sabbatdag (I) heilig
maakt? »
De jongeling was onze lieve Heer zelf,
maar de houthakker was verstokt en antwoordde : cc Zondag op aarde of Maandag in den
He-mei, wat kan mIJ dit sche-Ien en wat raakt
u dat! »
cc Zoo zu 1t gij uw takken bos ten eeu wigen
da-ge dra-gen?» sprak de lieve God. cc En daar
de Zondag op aarde u zoo onverschilHg is,
zult gij eeuwig Maandag hebben en in de maan
staan en· een waarschuwingsteeken zijn voor
hen, die den Zondag met den arbeid schenden! »

Van dien tijd staat in de maan de man
met den takken bos en zal er zoo blijven staan
tot in der eeuwigheid.
OEFENINGEN.

1. De naamwoorden in het enkelvoud aangeven
met een lidwoord er voor.
2. Met de enkelvoudige naamwoorden zinnetjes
vormen.
(1) De vette letter dient hier om de aandacht op de uitspraak
te trekken: td = d.
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3. Vervang in bovenstaande zinnetjes het enkelvoudig naamwoord door een voornaamwoord.
4. De hoofdtijden van de werkwoorden aangeven:
noemvorm, ren persoon enkelvoud van den verleden
tijd, verleden deelwoord.
5. Het werkwoord hakken in de volgende tijden
vervoegen: tegenwoordlgen tijd, verleden tijd en een
samengestelden tijd.
M~t ied'eren persoon een verschillend volzinnetje
maken.

Verdubbelde medeklinker.
1. Verleng de volgende woorden : één man, één
tas, één tak, ik val, een smal straatje; één net, een
mes, ik tel. een vet konijn, ik stel..., ik trek ... ; één lip,
een br.il, ik wil..., ik zit ... , een slim hondje, één spin;
één os, één mol, een stom dier, ik spot ... , ik ro!...,
één blok; één put, ik kus ... , één bus, ik pluk ... , één
hut, een druk straatje.
Voorbeeld : een smal straatje, een smalle straat.
2.

Hoe is de klank in die woorden?

3. Hoeveel medeklinkers hoort ge na den korten
klank?

REGEL. - Wanneer men één medeklinker
hoort tusschen twee klanken, waarvan de eerste
een korte is, dan schrijft men dien medeklinker
DUBBEL.
4. \Vaarom is die verdubbeling noodig? Geef voor
iederen korten klank twee voorbeelden.
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17.
De Bloem.

Hebt ge nog aandachtig een bloem

be-

ke-ken?
Zie, hier in deze weide staan ve-Ie boter-bloemen. 't Zijn als kleine zonnetjes, die
in de zon staan te prijken. Ze zijn zoo geel
als bo-ter. Maar het vee houdt er niet van :
de koe gaat er ne-vens, en laat ze onaangeroerd.
Trek nu eens een stengel met bloemen af
en beschouw één van die bloempjes. Hoeveel
ge-Ie blaadjes ziet ge? Tel ze maar. Één, twee,
drie, vier, vijf. Ja, vijf schitterende blaadjes, die
de kroon van de bloem uit-rna-ken.
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Onder de kroonblaa4jes zijn er nog andere
blaadjes, die kleiner zijn en groen.' Dit zijn
de kelkblaadjes. Zij' vormen sa-men den kelk.
Langs binnen in de bloem bemerkt ge veel
fijne draadjes met een knopje bo-~en-aan. Uit
die knopjes vliegt stuifmeel. Sla maar eens
met de bloem op de mouw van uw jas. Wat
ziet ge op uw mouw? Een gele plek bestaande
uit fijne korreltjes meel, die uit de knopjes van
de meeldra-den gevallen zijn.
Te midden van de meeldraden zijn kleine
zaadje"s, voorzien van een sna-veltje. Deze zullen
de la-tere za-den zijn. Zij vormen het vruchtbeginsel.
In het meerendeel van de bloemen vindt
men een kelk, een kroon, meeldra-den en een
vrucht beginsel.
OEFENINGEN.

1. Geef voor ieder naamwoord uit het leeslesje enkel- en meervoud aan. Plaats vóór het naamwoord een
lidwoord of een telwoord.
Een enkel kan in het meervoud niet overgebracht
worden. Welk is dat naamwoord?
2. Een zinnetje met ieder enkelvoudig naamwoord
bouwen en dat naamwoord daarna door een voornaamwoord vervangen.
3. Plaats voor ieder naamwoord een hoec1anigheidswoord.
Voorbeeld: bloem; die gele bloem.
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4. Geef die uitdrukkingen daarna volgenderwijs
weer:
Die gele bloem : die bloem is geel.
5.

Geef de hoofdvormen van de werkwoorden.

6. Vervoeg in volledige zinnetjes den tegenwoordigen tijd van hebben, zijn, worden.

De letters d, g, b op het einde van een woord.
1. 'Vat hoort ge op het einde van de volgen\le
woorden : één hoed, ik bloed, ik snijd, één tand, een
speld, een wild dier,. één vlieg, één berg, ik zwijB,
ik buig... , één zaag, ik draag; één rib. één krib, ik
heb ... , ik krab ... , één schub.
2. Verleng die woorden als volgt: één hoed, twee
hoeden.
Wat hoort ge nu in die woorden?
3. Waarom schrijft ge hoed, bloed, enz. met eed d?
Waarom vlieg, berg, enz. met g?
Waarom rib, heb, enz. met b?

REG EL. - Op het einde van een woord schrijft
men d, g, b, wanneer men in de verlenging d, g
of b hoort.

Moedertaal, E. A. en H. A., Vijfde boekje, 1917.
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18.
Marschlied.

Wie een flink soldaat wil worden,
Moet op vaste voeten staan;
Knap en kloek de beenen reppen.
Kaarserecht en dapper gaan,
Niet te slap,
Niet te rap,
Maar op afgeme-ten stap.
Wie een vaardig man wil worden,
Mag niet zuchten ach en wee!
Maar het oog op 't doelwit houden,
Als .de stuur-man daar op zee,
Zonder klacht,
Wel bedacht,
Bouwen koen op eigen kracht.
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Wilt ge~een waardig burger worden,
Ken uw plicht en doe uw plicht;
Handel volgens uw gewe-ten;
Wees een man van recht en licht,
Wijd uw kand,
Uw verstand,
Aan het heil vall 't Vaderland!
[Uit: Kinderlust, TH. COOPMAN (1852bij A. Siffer, 1897.]

OEFENINGEN.
1. Enkel- en meervoud van de naamwoorden aangeven. Zijn er ook, die in het meervoud niet kunnen
gebruikt worden?
2. Met de enkelvoudige naamwoorden een zinnetje
maken, en dat naamwoord daarna door een voornaamwoord vervangen.
3. Bij de volgende naamwoorden een passend
hoedanigheidswoord voegen : soldaat, Doet, been, man,

stuurman, hand.
Voorbeeld : een flink soldaat.
4. Bovenstaande uitdrukkingen volgenderwijs ve(anderen :

Een flink soldaat : die soldaat is flink .
. 5. De werkwoorden hebben, zijn en worden in den
verleden tijd vervoegen. Volledige zinnetjes gebruiken!
6. Het werkwoord zuchten in den tegenwoordigen
tijd en in uen verleden tijd vervoegen.
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De doll'e klank vóór k, g, Dg en ok.
1. Luister naar de volgende woorden, en zeg,
welken klank gij vóór de k, g, ng of nk hoort:
een perzik, een momIik, een leeuwerik; die jongen
is moedig, een voorzichtig kind, vlijtig; de Koning, een
wandeling, de achting, een koninkrijk, een koninkje,
een woning, een woninkje.

2. Hoe schrijft ge dien doffen klank.
3. Gebruik de volgende naamwoorden in het meervoud, in een volzin netje :
perzik, monnik, leeuwerik, botterik.

4. Gebruik den verlengden vorm van de volgende
woorden in een volzin netje :
moedig, voorzichtig, nuttig, nijdig.
REGEL. - Vóór k, g, ng en nk schrijft men
den doll'en klank met de letter i.
Opmerking. - Bij de verlenging wordt de k en
de g niet verdubbeld.
Waarom niet?

19.
De Me-ter.

Ik heb van mijll vader een meter gekregen.
Mijn meter is van hout gemaakt. Hij bestaat uit tien latjes, die zoo met elkander ver-
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bonden Zijn, dat men hem kan vouwen en in
den zak steken. Daarom noemt men zoo'n
meter een vouwmeter.
Op den meter staan de decimeters en de
centimeters met cijfers (= s) aangeduid.
Voor de centimeters zij n kleine cijfers
gebruikt; voor de decimeters groote.
Één meter is honderd cer'ltimeter. Zoo zie
ik op mijn meter de kleine cijfers : r. 2, 3,
4, enz. tot gg. Achter den laatsten centimeter
zou het cijfer 100 moetell staan; maar dat kan
niet, omdat er geen plaats voor is.
Één meter is tien decimeter en een decimeter is tien centimeter.
Tien centimeter is één decimeter; twintig
centimeter is twee decimeter. En hoeveel is
dertig, veertig. vijftig, zestig, zeventig (r),
tachtig, negentig, honderd centimeter.
Achter de decimeters zie ik achtereenvolgens de groote cijfers : IO, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, go.
Achter den tienden decimeter zoo IOO moeten staan. Waarom ontbreekt dat getal?
In de school hebben wij de klasse gemeten en het grondplan er van gemaakt.
(I) De vette v en z dienen, om de aandacht op de uitspraak
van die letters te trekken : in veertig en vijftig wordt vals j en
in zestig en zeventig wordt z als s uitgesproken.
E. A. en H. A., Moedertaal, 5e boekje, 1917.
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We hebben ook de gansche school en het
speelplein opgeno-men. Dan hebben we ons
van een ijzeren ketting bediend, die tien meter
lang is en decameter genoemd wordt.
N u zal ik thuis ook onze woning eens
meten en er het plan van maken. Ik ben zeker, dat Vader zeer tevre-den over mij zal zijn.
OEFENINGEN.

1. Vervoeg maken in den tegenwoordigen tijd, den
verleden tijd en een samengestelden tijd (tegenwoordigen
tijd of verleden tijd van hebben + het verleden deelwoord van maken).
Maak met iederen persoon een verschillend volzinnetje.

Doffe klank in het achtervoegsel liik.
1. Luister naar de volgende woorden, en zeg, welken klank ge hoort in het achtervoegsel lijk :
goddelijk, vaderlijk, herderlijk, vriendelijk, geestelijk.
2.

Hoe schrijft ge dien doffen klank?

REGEL. ij geschreven.

De doffe klank in lijk wordt met
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20.
Laat ons gaan.

Laat ons
Waar de
Vrienden,
Onze

gaan, laat ons gaan,
kersen blozend staan!
daar blinkt reeds klaar
kerselaar!

Ziet, Zijll armen strekt .hij uit
Overlast met lekker fruit...
He! hoe rond, hoe gezond,
Valt het in den mond.
't Muschje fijn, 't muschje fijn
Sjirpt, het moet hier kermis zijn!
Ziet, het knikt, opgeschikt
Als het kersen pikt.
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Is 't ellendig in gezang,
't Schenkt den boom toch dienst en dank,
Want de museh, ,rap en hupseh,
Pikt ook made en rups.
Laat ons thans, laat ons thans
panken met gezang en dans,
Altegaar, vriendenschaar,
Rond den kerselaar!
Dan gebeden: Lieve Heer,
Tegen wind en stormig weer,
God bewaar, gaaf en gaàr,
Onzen kerselaar!
EM. HIEL (1835-99).
(Liederen en Gezangen voor groote en kleine Kinderen,
Ie boek. Lebègue, Brussel. Muz. : Liedersolfège
door L. van Gheluwe, 'Ie d.)

OEFENINGEN.
1. Enkel- en meervoud van de naamwoorden
aangeven. Zijn er 'bij, die in het meervoud niet kunnen
gebruikt worden?
2. Maak met de enkelvoudige naamwoorden een
volzin netje. Vervang ze daarna door een voornaamwoord.
3. Voeg bij de volgende naamwoorden een passend
hoedanigheidswoord ; kers, museh, wind, storm, weer,

God.
Voorbeeld : de roode kers.
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4. Verander bovenstaande uitdrukkingen
volzinnetjes, aldus :
een roode kers : de kers is rood.

In

kleine

5. Vervoeg in vulledig-e zinnetjes het werkwoord
danken in den tegenwoordigen tijd, den verleden tijd en
een samengestelden tijd (tegenwoordigen tijd of verleden
tijd van hebben + verleden deelwoord van danken).

De ou in woorden als koud en zout,.
1. Schrijf de volgende woorden op : oude, oud;
koude, koud; bouten, bout; wouden, woud; zouten,
zout; gouden, goud; fouten, fout; houten, hout, wij
houden, ik houd; stoute, stout.
2. V·l eIken medeklinker hoort ge altijd na den
ou-klank?

REGEL. - Men schrijft ou, wanneer men na
ou altijd d of t hoort (I).

(1) In /lij vouwt bv. schrijft men ouw, omdat men niet altijd
een t na de ou hoort : ik vouw. wij vouwen; de t of d moet tot
den stam van het woord behooren.

58

21.
De Dieren.
Het aantal. dieren is ontelbaar.
Overal vindt men er : in de lucht, in het
water, op de aarde en in den grond.
's Zomers vooral in hun aantal groot.
Hoor dan, hoe de vogeltjes zingen en kwetteren! Zie, hoe de zwaluwen in sierlijke zwenkingen de lucht doorkruisen; hoe ze de mugjes,
vliegjes en andere insecten (= k) vervolgen,
beetnemen en er hun jongen mee azen 1
Zie, hoe de vischjes in den zonneschijn aan
de oppervlakte van het wa-ter spelen 1
Hoor de bijtjes en horzels van de eene (I)
bloem naar de andere vliegen, om er honig (2)
uit te zuigen!
Zie het vee onverpoosd în de weide het
malsche gras afscheren of ergens in de schaduw
van een boom liggen te herkauwen.
Hoor, hoe op de hoeve de haan kraait,
de hennen kakelen en het zwijn knort 1
Zie, hoe op den akker het kwikstaartje in de
(I) Wanneer een een uitgang heeft (eem, eenen, eens, eener),
s,reekt men ee en geen doffen klank uit.
(2) Opk hon.ing geschreven.
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voor achter den ploeg loopt, om de wormpjes
op te pikken!
Overal in de geheele natuur is er leven.
Niet alle dieren zijn den mensch even nuttig; sommige zijn hem schadelijk; maar allen
hebben hun reden van bestaan. De mensch
echter weet niet altijd, waarom God dit of dat
lastig of schadelijk dier geschapen heeft.
Uit eerbied voor God, die het leven op
aarde gebracht heeft, mogen wij geen dier zonder noodzakelijkheid dooden of doen lijden.
OEFENINGEN.

1. De naamwoorden in het enkel- (r) en
meervoud opschrijven.

In

het

2. Met ieder enkelvoudig naamwoord .een volzinnetje maken.
3. Ve'rvoeg in volledige zinnetjes het werkwoord
vervolgen in den tegenwoordigen tijd, den verleden tijd
en een samengestelden tijd (tegenwoordigen tijd van
hebben, zijn of worden + het verleden deelwoord van
lIervolgen.)

Spelling.
In sommi'ge woorden worden enkele geluiden niet
naar den algemeen en regel geschreven.
(I) Gebruik en beteekenis van het koppelteeken verklaren.
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Voorbeelden: lei, Mei, kei, weide, enz.; - liter,
kilo, minuut, Januari, enz.; - nauw, pauw, gauw,
flauw, blauw, enz.; saus, paus, Laurier; - wreed,
wrijven, wrat, wringen, enz.
In sommige worden overtollige letters geschreven.
Voorbeelden : steenen, beenen, bleeken, enz. ; boomen, rooken, doopen, enz.; - mensch, musch,
bosch, flesch, dagelijksch; kistje, beestje, nestje ;
boschje, fleschje, visc.hje, enz.

22.
Het Wormpje.

Als ge_een kruipend wormpje ziet,
Och, vertrap of plaag het niet,
Want, hoe klein het wezen moog,
God aanschouwt het van omhoog.
Het is God, die 't leven doet,
Die 't met gras en bladers voedt,
Die het met den dauwdrop drenkt,
Het den, grond tot woning schenkt.
Daarom, doe. geen wormpje leed;
Want in zijn eenvoudig kleed
Is het toch door 's Heeren macht
Zoo gemaakt en voortgebracht.
(Versjes voor jonge kinderen van Goeverneur (1809-89). Te
Leeuwaarden bij Hugo Suringar. -

Muziek: idem.)
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OEFENINGEN.

1. De hoofdvormen (noemvorm, verleden tijd en
verleden deelwoord van de werkwoorden) aangeven.

2.

Vervoeg in volledige zinnetjes het werkwoord

maken in den samengestelden tijd bestaande uit den
tegenwoordigen tijd van zullen + den noem vorm maken.
3. Idem in den samengestelden tijd bestaande uit
den verleden tijd van zullen (ik zou, enz.) + den
noemvorm maken.

Spelling : verdubbeling van de

@I

in sch.

Schrijf de verlengde vormen van de volgende
woorden en gebruik die in een klein volzinnetje
visch, bosch, flesch, musch, wasch, frisch.

REGEL : sch schrijft men fii.4f!loch tu ss eh en
twee klanken, waarvan de eerste kort is.

23.
De Engel.

Telkens als een goed kind sterft, komt een
engel Gods op de aarde neder, neemt het doode kind in zim armen, spreidt er zim groote
witte vleugels over uit en plukt een gansche
handvol bloemen, die hij meedraagt naar den
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hemel, om daar schoon er te bloeien dan op
aarde. De lieve God drukt alle bloemen op
Zijil hart; maar de bloem, die Hem het liefst
is, geeft hij een kus, en dan bekomt ze stem
en kan in de groote gelukzaligheid meezingen.
Zie, dat alles vertelde een engel Gods, terwijl hij een kind naar den hemel droeg, en
het kind hoorde het als in een droom.
Ze vlogen over de plaatsen, waar de kleine
gespeeld had en kwamen door tuinen met heerlijke bloemen. .
« Welke
zullen we nu meenemen en in
den hemel planten?» vroeg de engel.
Daar stond een slanke rozestruik, maar een
booze hand had den stam geknakt, zoodat alle
twijgen met de groote half ontloken knoppen
slap en verwelkt neerhingen.
« Die arme
rozestruik !» zei het kind.
« Neem hem mee, dan kan hij daarboven bij
God voortgroeien en bloeien. ))
En de engel nam hem, kuste het kind
hierom en de kleine opende half Zijil oogjes.
Ze plukten van de rijke prachtbloemen,
namen echter ook de verachte boterbloem en
het wilde vergeet-mij-nietje (I) mee.
« Nu hebben we bloemen! » zei het kind en
de engel knikte; maar deze vloog nog niet naar
(1)

Het gebruik van het koppelteeken verklaren.
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God. Het was nacht en gansch stil. Ze bleven
in de groote stad en zweefden in een der
smalle steegjes rond, waar hoopen stroo en
asch lagen : het was de groote schoonmaak geweest. Daar lagen scherven van borden, stukken pleister, gebroken lampen, oude hoeden
en allèrlei waardelooze dingen door elkander.

(Naar

ANDERSEN .)

Vragen over spelling
1. Waarom schrijft men hemel, nemen, bleven
met één e?
vVaarom . namen. met één a, en waarom boter
met één a?
2. Waarom schrijft men zweefde met twee e's,
vloog en schoon met twee o's en maak met twee a's?
3.

Waarom schrijft men knoppen met twee p's?

4. Welk geluid hoort men op het einde van :
goed, God, kind, hand, stond?
\Vaarom schrijft gij die woorden met d?
5. \Vat hoort ge op het einde van droeg en
vloog ? Waarom schrijft gij die woorden met go?
OEFENINGEN.
1. Het enkel- en het meervoud der naamwoorden
aangeven. Zijn er ook bij, die in het meervoud niet
kunnen gebruikt worden?
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2. Vervoeg in volzinnetjes het werkwoord vel'tellen
den tegenwoordigen tijd, den verleden tijd en een
samengesteld.en tijd.
111

3. Idem voor het werkwoord spelen.
4.

Idem voor plukken.

5. Idem voor planten.

24.
De Engel

(VervolB~.

De engel wees in dezen warboel op de
scherven van een bloempot en op een klomp
aarde, die er uit gevallen was en door de
wortels van een groote verdroogde veldbloem
samengehouden werd. Men had die bloem op
de straat geworpen, omdat ze gestorven was.
« Deze nemen we mee ! » zei de engel.
« Ik zal er u van vertellen, terwijl we voortvliegen. »
Ze vlogen en de engel vertelde
( Daar beneden, in de smalle steeg, in een
diepen kelder, woonde een arme zieke knaap.
Van Zijn geboorte af was hij bedlegerig geweest; wanneer hij op Zijn best w.as, kon hij
de kleine woonkamer een paar malen op en
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neer gaan; dat was al. Op enkele zomerdagen
vielen de zonnestralen gedurende een half uur
in den kelder, en als de knaap daar zat en
zich door de warme zon liet beschijnen en het
roode bloed door Zijn vinger zag, dien hij voor
het gezicht hield, was het: « Vandaag is hij uit
geweest! » Hij kende het woud in Zijn heerlijk
lentegroen alleen door den eersten groenenden
beuketwijg, dien de zoon van den buurman
hem had gebracht ; dien hield hij boven Zijn
hoofd en droomde onder beuken te zijn, waar
de zon schijnt en de vogels zingen.
cc Op zekeren lentedag, bracht hem de jongen
van den buurman ook veldbloemen en onder
deze was er toevallig een (I) met wortel; daarom werd zij in een bloempot geplant en dicht
bij het bed nevens het venster gesteld. De bloem
was door een gezegende hand geplant; ze groeide, kreeg nieuwe scheuten en droeg ieder jaar
bloemen ; ze werd voor den· knaap de heerlijkste bloementuin, ZijP schat hier op aarde;
hij begoot en verpleegde ze en zorgde er voor,
dat ze iederen zonnestraal, tot den laatsten
toe, die door het lage venster in het diepe
kelderkamertje viel, opving.
(1) Met lange ee uitspreken! Niet gevolgd door een naamwoord,
wordt dit woordje zoo uitgesproktn. Zie 4° botkje, bI. 27, voetnoot.
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Vragen over spelling :

1. Hoe spreekt ge de i uit in bedlegerig, toevallig?
Waarom schrijft ge i?
2. Hoe spreekt ge de ij uit in heerlijk? Waarom
schrijft ge· ij ?
OEFENINGEN.

1. Schrijf uit het leeslesje 10 naamwoorden op
het enkelvoud. Plaats er het meervoud nevens.

III

2. Maak een volzinnetje met ieder van die enkelvoudige naamwoorden.
Vervang het naamwoord door een voornaamwoord.
3.

Schrijf die zinnen in het meervoud.

4. Schrijf de hoofdvormen (noemvorm, ren persoon
enkelvoud onvolmaakt verleden tijd, verleden deelwoord) van de werkwoorden.
5. Vervoeg in volledige zinnetjes het werkwoord
wonen in de volgende tijden : den tegenwoordigen tijd,
den verleden tijd en een samengestelden tijd.

25.
De Engel (Slot).

De bloem zelf groeide op met de tranen
van het kind; want voor hem bloeide ZIJ,
«

68

-

verspreidde ZlJ haar geur en verblijdde zij
het oog; naar hem keerde zij zich in de ure
van den dood, toen de Heer hem riep. Een
jaar is hij bij God geweest, een jaar heeft de
bloem vergeten vóór het venster gestaan en is
verdroogd en is bij de schoonmaak met het
vuil buiten op de straat geworpen. En dit is
de bloem, de arme, verdroogde bloem, die we
mede in onzen bloementuil genomen hebben;
want deze bloem heeft meer vreugde geschonken, dan de rijkste bloem in den tuin van
een koningin! »
« Maar van wien weet gij dat al! ») vroeg
het kind, dat door den engel naar den hemel
gedragen werd.
« Ik weet het, » zei de engel, « want ik
zelf was de kleine, zieke knaap, die op krukken ging; mijn bloem ken ik wel! »
Het kind opende geheel Zijn oogen en
blikte in het heerlijk-mooie, vroolijke gezicht
van den engel, en in hetzelfde oogenblik bevonden zij zich in Gods hemel, waar vreugde
en gelukzaligheid was. God drukte het kind
aan Zijn hart en op denzelfden stond kreeg het
vlerken als de engel en vloog met dezen hand
in hand.
God drukte ook de bloemen aan Zijn hart,
maar de arme verdroogde veldbloem kuste hij,
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en ze bekwam stem en zong evenals de engelen, die God omzweefden in kringen, die
steeds grooter en grooter werden en zich uitbreidden tot in het oneindige.
En allen zongen, klein en groot, met het
goede, gezegende kind en de arme veldbloem,
die in de vuilnis van een schoonmaakdag gelegen had in het smalle donkere steegje van
(Naa,r ANDERSEN.)
de groote stad.
OEFENINGEN.

1. Zoek IQ naamwoorden uit het lesje. Plaats voor
ieder een passend hoedanigheidswoord.
Voorbeeld: het kind; het goede kind.
2. Gebruik ieder van die naamwoorden, voorafgegaan van een hoedanigheidswoord, in een klein
volzinnetje.
3.

Schrijf de volzinnetjes in het meervoud.

4. Zoek IQ werkwoorden uit het lesje en schrijf er
de hoofdvormen van.
5. Vervoeg het werkw. drukken in den tegenw. (I)
tijd, den verleden tijd en een samengestelden tijd. Maak
met iederen vorm e"en volzinnetje.

(I)

De verkorting verklaren, alsmede het gebruik van de punt.

7°

26.
Kloeke Frans.

Met Zijn zuster aan Zijn handje
Stapte Fransken door de straat.
Zij was vier en hij zes jaren;
't Was een beste kameraad.
Moeder zei hem : (( Frans, mijll jongen,
En ze streelde hem het hoofd,
(( Ga naar school en pas op zusje. »
Fransken had het vast beloofd.

»

Wee! daar kwam een groote lobbes
Van een hond met natten neus
Blaffend springen naar het zusje.
N aast de kleine was 't een reus!
(( Boe! boe! boe! » zei Fransken moedig
En hij sprong recht vóór den hond.
(( Boe! boe! boe !... (r) Wat moet gij hebben!
En hij trappelde~op den grond.

»

(( Wouw! » was 't antwoord van den blaffer
En hij ging weldra Zijn gang.
Fransken zei tot 't weenend zusj e :
(( Ziet .ge wel, ik ben niet bang! »
A. CALLANT (r858).
(Uit : Een Kransje Gedichten voor onze Kleinen.
Gent, Van der Poorten.)

--------

(I) De beteekenis en het gebruik van het opschorsingsteeken
verklaren.

7I
Vragen over spelllng
1. Welk geluid hoort ge op het einde van de
woorden hoofd, kameraad, hond? Hoe schrijft ge
dat geluid?
2. Waarom schrijft ge hebben met twee b's;
waarom blaffer met twee f's ?

OEFENINGEN.

1. Schrijf IO naamwoorden uit het leeslesje in het
enkel- en in het meervoud.
2. Maak met ieder enkelvoudig naam~oord een
volzin netje. Vervang het naamwoord door een voornaamwoord.
3. Zet die zinnetjes in het meervoud.
4. Hoofdvormen van de" werkwoorden opschrijven.
5. Vervoeging van beloven in den tegenw. t., den
verled. t. (r) en een samengestelden tijd.

27.
De Pen.

Op twee beenen, zonder voeten,
Loopt zij over 't witte blad
Zonder tonge kan Zij spreken,
Deftig, sierlijk, rad en glad.
(1)

klaren.

Beteekenis en gebruik van de punt in die afkortingen ver-

7:?

Met den bek, den scherpgespitste,
Wroet zij in vergiftig nat;
Jongens, jongens, dat is wonder!
Zeg mij, wat een dier is dat?
Loopen kan Zij, maar bestieren
Moet gij zelf, mijn slimme snaak!
Spreken kan Zij; ja, maar denken,
Dat is weerom uwe zaak.
Wroet Zij in den zwarten koker,
Wordt Zij gansch besmeurd aldaar
U w gedachten blijven helder;
Wat gij schrijft, zij klaar en waar!

J.

VAN DROOGENBROECK

(r835- r 902).

BI] DENZELFDEN UITGEVER

Werken van E. Allegaert en H. Abeele
1. Nederlandsche Spraakkunst voor Onderwijzers cn Onderwijzeressen, Normaal en Middelbaar Onderwijs. Prijs : 2,80 fr.
2. Oefeningen bij de Nederlandsche Spraakkunst. Prijs :
1,00 fr.
I! est incontestable que les solides quali~s de cet ouvrage justitlent
parfaitement le succ~s qu'il a obtenu.
(Uittreksel uit de beoordeeling van Prof. Dr C. LECOUTERE,
verschenen in het October-Novembernummer 1912
van 't tijdschrift Mu,~e belge.)
3. Beknopte Nederlandsche Spraakkunst voor den 4D graad
en de Middelbare School. Prijs : 0.95 fr.

4. Oefeningen bij de Beknopte Nederlandsche Spraakkunst. Prijs : 0,95 fr.
5. Kleine Nederlandsche Spraakkunst in Oefeningen voor
de Lagere School .
.&..

B.

e.

Middelbare Graad. Prijs : 0.40 Ir.
Hoogere Graad. Prijs : 0.70 fr.

Het Nederlandsch in den Aanvankelijken Graad:

Handleiding voor den Onderwijzer. Prijs : 2.00 fr.
B. Vijf ge"illustreerde leesboekjes voor de leerlingen. Prijs : 1.90 Ir.
Het werk geelt blijken van een grondige kennis der opvoedkunde en der
kinderziel. Ook is het voor kinderen een geschikte handleiding bij het aanleeren hunner moedertaal. Het gebruik van talrijke platen, het aanwenden
van een rijken woordenschat alsook van nieuwe en doeltrefl'ende middelen
om de klanken voor te stellen, zijn de drie voorname hoedanigheden die
het werk kenmerken; het strookt dus met de vereischten der hedendaagsche opvoedingsleer. - Ook verdient het fel te worden aangeprezen.
Handleiding voor den Onderwijzer : De doorloopende predagogische
wenken maken het boek tot een echte methodenleer.
Ons Volk ontwaallt, 21 Fehruari 1914.
A.

